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Duivelshof
Verslag winterwandeling door de Elfterheurne 2017

Koepel op de Tankenberg

Op zondag 29 januari 2017 was de jaarlijkse
winterwandeling, georganiseerd door de natuurgidsenwerkgroep van IVN-Losser. Het was de eerste dag van
dooi na een winterse periode van sneeuw en ijs. De
temperatuur was 7°. En in de ochtend regende het nog,
’s middags was het droog.
Vertrekpunt was Pannenkoekenrestaurant ‘De Stroper’ in
De Lutte. Halverwege de route, in de koepel op de
Tankenberg, stond de PR-commissie van IVN-Losser klaar
met warme chocolademelk, mandarijntjes en informatie
over IVN-Losser.
Jeanne van Huijkelom

In memoriam Bert Pot
Op 7 februari 2017 hebben we afscheid genomen van Bert. Veertien dagen daarvoor kreeg ik een
briefje van hem met de mededeling, dat hij aan het laatste stukje van zijn weg op aarde was
begonnen. Bert was al lid van het IVN in 1972, want toen werd op de ledenvergadering één van
zijn eerste films vertoond.
lees verder: ivn.nl/afdeling/losser/NB-mrt-2017-bpot

Landschapsbeheer
De eerste werkmorgen in 2017 is afgelast. De reden: een
pak half gesmolten sneeuw en nachtvorst.
Als we dan toch werken, breekt, overal waar gelopen wordt,
alles af en “paden”, die daardoor ontstaan, zijn niet te
herstellen. En van natte sneeuw word je erg nat en dat
gecombineerd met wind maakt het werken risicovol door de
kans op onderkoeling. In februari vroor het ook en er lag
sneeuw, maar die was droog.
Siebe
lees verder: ivn.nl/afdeling/losser/NB-mrt-2017-LB
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Rondje Duivelshof
Vanmorgen, na de storm, heb ik een rondje over
Duivelshof gelopen en de paden weer vrij gemaakt van
afgevallen takken en een omgewaaide Lijsterbes, zodat er
dit weekend weer gewandeld kan worden. We hebben dit
jaar al weer verschillende soorten weer gehad. Hoge
temperaturen voor de tijd van het jaar (de katjes van de
Hazelaar zijn al weer geel), een pak natte sneeuw
gecombineerd met wind, droge vorst, 30 mm regen in twee
dagen en een stormdag. Maar vandaag (24-02) schijnt de
zon en morgen komt carnaval.
Siebe
lees verder:
ivn.nl/afdeling/losser/NB-mrt-2017-Rondje-Duivelshof

Scharrelkids doe-dag ‘WINTER’, 22 januari
Zo’n 100 personen kwamen naar een besneeuwd Arboretum
met felle zon.en met hier en daar gladde paden: de
bovenlaag was de vorige dag ontdooid en in de nacht weer
aangevroren. Jong en oud gaan op pad met de telefoon,
waarop een app izi.travel is geïnstalleerd. De titel:
“Scharrelkids winter 2017”, is thuis al gedownload. De
kinderen en volwassenen kregen vragen over het thema ‘Hoe
overwinteren dieren en planten in de winter?’ Bijvoorbeeld:
‘Hoe overwinteren de bladeren van de paardenkastanje?’
Antwoord goed? dan naar het volgende ‘station’.Het is een
leuke wandeling door het gehele park.
lees verder:

ivn.nl/afdeling/losser/NB-mrt-2017-Scharrelkids-Winter

Agenda
april
di
4 Kruidentuin: eerste werkmiddag 13.30 - 15.30 uur bij Zorgcentrum ‘Sint-Maarten’
za
8 Landschapsbeheer: werkmorgen in Duivelshof, ingang Lossersestraat van 9.00 - 12.00 uur
don 13 Algemene Ledenvergadering zie voor de volledige agenda van de Alg. Ledenverg.
lees verder: ivn.nl/afdeling/losser/NB-mrt-2017-agenda-Alg-Ledenverg

ma 17 (2e Paasdag) Scharrelkidsdag ‘Lente’ in het Arboretum ‘Poort-Bulten’ 11.00 - 13.30 uur
Geef je op via ivn.losseroldenzaal@gmail.com
mei
za 13 Landschapsbeheer: werkmorgen in Duivelshof, ingang Lossersestraat van 9.00 - 12.00 uur
ma 15 t/m 24 en 29 t/m 31 mei Waterdiertjesproject voor de basisscholen in het Arboretum
aug
vr 4 t/m 11 augustus De 34e IVN-Zomerweek, georganiseerd voor iedereen vanaf 5 jaar
lees verder: ivn.nl/afdeling/losser/NB-mrt-2017-IVN-Zomerweek

Contact
Secretariaat: 06-235 28324
Email: ivnlossersecretariaat@gmail.com

Website: www.ivn.nl/afdeling/losser

